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 NORMATIVA I CONDICIONS CASALS 2022 
 Durada i horari: 
 La durada del casal dependrà dels dies triats a la inscripció. Està compres entre el 27 de juny i el 29 de juliol. 
 L'horari també dependrà de les opcions triades a la inscripció. Està compres de 9.00 a 13.00 si s'ha triat l'opció de matí, i de 15.00 a 17.00 si s'ha triat 
 l'opció de tarda. Aquests és podran ampliar amb la contractació del servei d'acollida (de 8.00 a 9.00) i els serveis de menjador (15.00 a 17.00) 

 Us recordem que és important la puntualitat en tant en l'entrada com a la sortida del Casal. 
 Al matí la porta s'obrirà 15 minuts abans de començar per anar preparant l'entrada. 
 En entrar es deixarà un marge de 5 minuts, després del qual la porta estarà tancada. 
 En recollir-los a l'hora de les sortides es deixarà un marge de 5 minuts. Tot el temps a partir d'aquell moment podrà tenir un recàrrec. 

 Inscripcions: 
 EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ ES DEL 16 DE MAIG AL 19 DE JUNY (tots dos inclosos) 
 Fora d'aquest període no s'assegura la plaça al casal. Us haureu de posar en contacte amb nosaltres per verificar-ho. 

 Les inscripcions es realitzaran en línia, mitjançant la web https://recresport.net/casal-estiu-nova-electra-2022/ 
 Des d'aquí trobareu tota la informació i l'enllaç al formulari. 

 Una vegada feu la inscripció, i que comprovem si sou o no socis de l'AFA, rebreu, en 3 dies naturals, un email amb el preu final i les formes de 
 pagament. Al preu ja estarà calculat els descomptes corresponents, la matrícula i/o la beca concedida per l'ajuntament. 

 Quan s'hagi efectuat el primer pagament i ens envieu el comprovant a campus@recresport.net, indicant el nom de l'infant, donarem com vàlida la 
 inscripció. El segon pagament s'haurà d'efectuar abans del dia 20 de juny. 

 A les inscripcions es respectarà un rigorós ordre de recepció, quedant en llista d'espera si hi ha més inscripcions del límit permès i que servirà per 
 participar en cas que s'alliberi alguna plaça. 

 Pagaments: 
 El pagament es fraccionarà en 2 pagaments: 

 1R PAGAMENT  70,00 €  Per transferència bancaria, ingrés o a les oficines de RECRESPORT  Al fer la inscripció 

 2N PAGAMENT  La resta de l’import total  Per transferenciPer transferència bancaria, ingrés o a les oficines 
 de RECRESPORTa bancaria, ingres o a les oficines de 
 RECRESPORT 

 Abans del dia 20 de maig 

 S'haurà d'haver efectuat el 100% pagament de la quota total en el moment de fer la inscripció. En cas de no fer-ho no es podrà començar l'activitat. 
 Es cobrarà una quota inicial de 70,00 € al formalitzar la inscripció. Una vegada comprovat si és soci de l'AFA i aplicats els descomptes per germans i/o 
 beques, la resta de l'import s'haurà d'abonar abans del dia 20 de juny. 
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 No s'acceptarà cap infant a les activitats sense la inscripció, el pagament efectuat i la documentació entregada. 

 Per als serveis esporàdics s’haurà de pagar per avançat amb una antelació de 2 dies naturals i enviar-nos per correu electrònic a 
 campus@recresport.net el comprovant de pagament i indicant el servei contractat i el nom de l’infant. 

 Formes de pagament: 
 Haureu de fer una transferència o ingrés als següents comptes bancaris: 
 ES02 0182 8657 3802 0032 4977 
 ES81 2100 0900 9702 1178 6696 

 O bé en efectiu o targeta a les nostres oficines: AVINGUDA DE BÉJAR, 188, 08225, TERRASSA 

 Baixes o modificacions del servei: 
 Totes les modificacions o baixes es comunicaran a Recresport mitjançant el formulari de la pàgina web: www.recresport.net/baixes 
 No s'acceptarà cap modificació ni baixa que no estigui notificada per aquest mitjà. 

 Per realitzar una baixa total o parcial dels serveis s'haurà d'avisar amb una antelació de 7 dies naturals abans de l'inici de l'activitat o servei. 
 En cas de comunicar-ho fora de termini, es carregarà un 15% de l’import. 

 Comportament i actitud durant l’activitat: 
 Per tal de participar en les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon desenvolupament d’aquestes, especialment les de convivència 
 i respecte cap als companys i monitors.  El no compliment d’aquestes normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop avisat l’alumne i 
 notificada la família, dita actitud no millora. 

 Es consideren conductes contràries a les normes de convivència: 

 a/ faltes injustificades d'assistència. 
 b/ els actes d'incorrecció o desconsideració amb els companys o monitors. 
 c/ els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats. 
 d/ els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra els companys o monitors. 
 e/ el deteriorament de les dependències de les instal·lacions, del material d'aquest així com qualsevol material dels companys o de les empreses 
 responsables de les activitats. 
 f/ Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat: 
 •  les baralles 
 •  qualsevol conducta contrària a les normes elementals d'educació. 
 •  La desobediència manifesta a les indicacions de qualsevol monitor o personal no docent de l’activitat. 
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